
	
	

 
Om mijn werk als haptonoom goed te kunnen doen en u te informeren, heb ik een aantal 
afspraken op papier gezet over de gang van zaken in mijn praktijk. Wilt u deze lezen? In de 
praktijk vraag ik u deze als gelezen te onderteken. 
 

    Praktijkovereenkomst 2019 
 
Kosten: 
• Het tarief voor een haptotherapie-consult is per 1-1-2019  €90  deze duurt 50 minuten.  
• Haptotherapie voor kind/jongere duurt 45 minuten en kost €85 (t/m 18 jaar). 
• De kosten voor de relatiebegeleiding zijn €55 euro per persoon voor 60 minuten. 
• (Top)sportbegeleiding  €90   
• Voor een coaching traject zijn de kosten in overleg met de werkgever (zie ook website LTCtraining). 
• Verder reken ik een avondtoeslag van €5 per sessie (ná 17.45 uur). 

 
Betaling: 
Aan het einde van ieder consult stuur ik direct een digitale factuur via de mail en desgewenst een 
betaalverzoek voor internetbankieren. Wanneer door overmacht betaling niet mogelijk is kan dit met mij 
(graag vooraf) besproken worden. 

 
Bij verhindering: 
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dient u tenminste 24 uren van tevoren af te zeggen. Niet 
tijdig afgezegde afspraken worden in principe volledig in rekening gebracht. 

 
Beëindiging van de therapie: 
Ter afsluiting van het therapeutische proces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek nadat in de 
voorgaande behandeling deze beëindiging is aangekondigd. 
 
Privacyverklaring: 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om 
van u een dossier aan te leggen. De wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier is 15 jaar. 
Een deel van uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de financiële administratie. 
Zonder expliciete toestemming van u zal er verder geen uitwisseling van informatie 
plaatsvinden. 
 
▢ Akkoord met gebruik e-mailadres voor afspraakbevestiging, factuur en praktijkinformatie. 
   
Als gelezen en akkoord bevonden ondertekend: 
Naam:     Datum:     Handtekening:  
 
 

 
Mocht u nog vragen hebben over of problemen hebben met deze praktische afspraken, dan hoor ik dat 
graag. 

 
 

 


